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Beste mensen,
Dit bericht wordt aan alle leden en relaties van de NFV SKANDINAVIË gestuurd die zich
hiervoor hebben opgegeven.
Misschien vindt u dat dit bericht niet van toepassing is op u. Daarvoor dan mijn excuses.
Wilt u niet langer op deze wijze op de hoogte worden gehouden, laat mij dit dan weten dan
zal ik u uit deze lijst verwijderen.
Kent u leden die geen nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan deze nieuwsbrief door en/of
informeer mij omtrent hun e-mail adres. Attendeer ook andere verzamelaars op het bestaan
van de NFV SKANDINAVIË.!!
Bezoek de websites van onze adverteerders!!!!
KIJKT U OOK OP ONZE WEBSITE VOOR NIEUWTJES, NIEUWE BOEKBESPREKINGEN EN
MEDEDELINGEN?
http://www.nfvskandinavie.com

Voor de liefhebber, Ik heb een exemplaar van de FACIT POSTAL IX, dit is de voorlaatste uitgave.
Dit exemplaar is in nieuwstaat. Ook heb ik een LAPE SPECIAL, voorlaatste uitgave. Deze uitgave bestaat uit
2 delen en is ook weinig gebruikt. Beide uitgaven mogen weg voor € 40,- (inclusief porto binnen NL) per titel.

Het blad Frimærkesamleren van de Frederiksberg Frimærke Forening (FFF) nu gratis.
Op de website www.frimærkesamleren.dk - https://3fff.dk/frimaerkesamleren/tidsskrifter
kunt u nu de laatste nummers van hun blad lezen.
Onder het kopje "samleområder" worden allerlei nieuwtjes geplaatst. Tevens zijn er rubrieken die
verschillende landen en onderwerpen bevatten o.a. Duitsland en Julemærker. Het e.e.a. is uiteraard wel in
het Deens maar met behulp van "Google translate" kan je het redelijk vertalen. Het e.e.a. is nog in opbouw
dus niet alles is nu bereikbaar maar daar wordt aan gewerkt. Onder het kopje "Nyhedsbrev" kunt u zich
laten registreren zodat u automatisch een seintje krijgt als er nieuws is.
Frimæreksamleren is een leuk blad dat ik al jaren lees en ook bespreek in het Noorderlicht.

Voor alle duidelijkheid nog maar een keer de data van de schriftelijke veilingen in 2021.
Gezien de bewerkelijkheid van een schriftelijke veiling heb ik, in samenspraak met het bestuur, besloten om
in 2021 drie veilingen te organiseren. Dezen zullen aflopen op 24 april - 28 augustus en 18 december.
Mochten we weer fysieke bijeenkomsten gaan houden, dan gaan we terug naar de al, eerder, besproken en
gepubliceerde data.

Nieuwe edities van het blad IsandsKontakt
Op de website zijn weer een tiental edities van het lijfblad van de vereniging van Deense
IJslandverzamelaars geplaatst. Tevens een nieuwe special met betrekking tot IJslandse post aan land
gebracht in de Schotse plaats Granton.

"Danmarks Helsager - Den Tofarvede Udgave 1871-1905".
2 Nieuwe boeken over de Deense postwaardestukken geschreven door de bekende verzamelaar Lars
Engelbrecht. Op dit moment is alleen de Deense versie verkrijgbaar maar er wordt gewerkt aan een geheel
vertaalde versie in het Engels! U kunt hier alvast uw hart ophalen. https://www.helsager.dk
En op Youtube bespreekt Lars de twee boeken, weliswaar in het Deens, ook nog eens.
https://www.youtube.com/watch?v=tkWB8PAYdW8

Meer filatelie op het internet
- Spanje hield een virtuele tentoonstelling: fepanews.com/virtual-exfilna-2020-is-a-great-success
- Italië ging hen voor: http://expo.fsfi.it/ En tikt u op een van de tentoonstellings symbolen en daarna op,
indien aanwezig, partecipazioni e risultati . (Bijvoorbeeld ROMAFIL 2014)
- De Duitse bond organiseert digitale lezingen: : https://www.bdph.de/index.php?id=85. Ook op youtube.
En u vindt digitaal tentoonstellen op: https://www.exponate-online.de/e_verteiler.asp?a=1.
- Hetzelfde doet de RPSL: https://www.rpsl.org.uk/News-Events-Meetings/Online-Presentations.
Wanneer u op YouTube intypt : ‘Royal Philatelic Society London’, dan vindt U diverse opgenomen lezingen.
- Hoe een mogelijke digitale postzegelmanifestatie eruit zou kunnen zien, vindt u
https://stampex.vfairs.com En uiteraard http://www.exponet.info/index.php
waar u verzamelingen van onze leden kunt inzien maar ook vele andere verzamelingen. Veel plezier.
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PLEASE USE STAMPS ON YOUR MAILINGS.
THEY WILL BE USED FOR OUR YOUTH PROJECT!!
IF YOU HAVE ANY UNWANTED STAMPS LEFT, PLEASE
DONATE THEM TO OUR YOUTH PROJECT.
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